
7. A Učivo 30.3. - 3.4. 
Český jazyk 
1.hodina 

A) Opakování předložky – učebnice str.69 – přečíst 

Zápis do školního sešitu: Předložky jednoslabičné . s, z, v, k, na, nad, pod, ….( s bratrem, 

z pošty, k nám, pod stolem,ke mně …) 

víceslabičné – kromě, mimo, podél , okolo….( okolo domu, kromě mě, podél potoka) 

!!!! 7.pád vždy předložka s !!! s vámi,s matkou….. 

!!! 2.pád předložka z!!! z kina, z mysli, z Prahy….. 

!!! VÝJIMKA – kdo s koho!!! 

B) předložka tvoří se jménem ( podstatným, přídavným,zájmenem, číslovkou  

předložkovou vazbu!!! 

Samostatná předložka nikdy nemůže být – předmětem, ZSD, přívlastkem atd. 

!!! byl v domě = pum, myslel na otce= předmět 

C) písemně do dom.seš. a) učebnice str.69/cv. 2 

b) vypsat dle zadání předložkové vazby- určit pád- učebnice str.70/cv.3 

2.hodina Zápis:  

 Spojky= spojují slova ( maminka a tatínek, já i ty,..) spojují věty hlavní, vedlejší 

( Naučila se báseň, a proto dostala 1. Nevím, že tam byl.) 

!!!většinou nepíšeme čárku před – a, i,nebo,či!!! 

!!!před ostatními spojkami píšeme čárky!!! 

a) spojky souřadicí: a.i. ani, nebo,a proto, ale, a tak, neboť, avšak,a tedy, vždyť, ba, 

dokonce……. Spojují věty hlavní 

b) spojky podřadicí: že, protože, aby, jestliže, ač, třebaže, když, kdyby….. 

spojují věty vedlejší 

A) PS – Tvarosloví 

Další neohebné slovní druhy str.28/ cv.1,2,3, 

 



 

Sloh – zadání do 14.4.  

A)Charakteristika mého měsíčního znamení – a)nejdříve prostudovat obecnou 

charakteristiku tvého znamení- pak písemně popsat  b)zamyslet se nad sebou a napsat 

charakteristiku jak přímou , tak nepřímou sebe samého. c) srovnání – co máš společného, 

nebo nemáš se svým znamením  d)ovlivňuje tě nějak tvé znamení 

B)Práce bude napsána ve Wordu, osnova viz a- d, vlastní text. Práci odeslat mailem do 

14.4.!!! ( nejdříve si napiš nanečisto) 

Literární výchova   

A) Zapiš do literárního seš. 

1) Ivan Olbracht : O mudrci Bidpajovi  a jeho zvířátkách =klasické  bajky 

2) Přečíst text 

3) Hlavní postavy vypsat 

4) Ponaučení:napsat 

B) Zopakovat literární pojmy – klasická  bajka a moderní,rozdíl,autoři. Znát nějaké 

příklady 

 

Posílám mnoho pozdravů, je mi po vás všech smutno.Nikdo mě neotravuje, neklade dávno 

již zodpovězené otázky, nepomáhá atd.Ale bohužel to musíme zvládnout!!!Takže moc 

neprudit doma,udělat si postupně vše, co máte zadáno,překontrolovat si a  opravit si 

případné chyby.Dávat na sebe pozor!!! 

1)VÝSLEDKY TESTU tvarosloví  PS str. 29 

1b,2a,3c,4a,5c,6b,7c,8a,9b,10c,11a,12b,13b,14a 

( můžeš si oznámkovat – 14- 13=1     12- 11=2  10-6=3  5-3=4) 

!!! zopakovat skloňování jenž 1a, rozdíl mezi předložkou a příslovcem12b,částice 13b, 

slovní druhy 14a!!!Platí pro ty, kteří chybovali!!!! 

2) Stupňování přídavných jmen 

Pozor na pravopis – 2. st.  Upřímnější( protože je upřímný), tišší ( tichý – ch se mění 

v kořenu slova v š = tiš a přípona ší) 

3. st. Nejjistější ( nej = předpona 3.st. jistější = slovo)nejtišší( tvar 2.st.tišší a přidáme nej) 

Klasifikace = 0chyb = 1,  2ch= 2 , 3-4 ch=  3 

Kdo hodně chybuje, musí trénovat – online  



Anglický jazyk 
 

1. Kontrola zadání z minulého týdne 
a) Test: 
• 1)  

1 There´s an egg.  2 There isn´t any orange juice. 

3 There are three apples. 4 There´s some cheese. 

5 There aren´t any onions. 6 There´s a sandwich. 

 
• 2)  

Example 1 a cup of coffee 

2 a bottle of lemonade 3 a tin of tomatoes 

4 a packet of crisps 5 a bar of chocolate 

• 3)  
1 – a 
2 – The 
3 – some 
4 – a 
5 – The 
6 – the 

 
• 4) 

 1 – a sandwich 
 2 – ice cream 
 3 – apple pie 
 4 – a cheesburger 
 5 – cereal  
 
 • 6) 

1 – c 3 -  b 5 - f 

2 - d 4 - e 6 - a 

 
• 7) 
1 – True 
2 – False (he only cooks diner) 
3 – True 
4 – False (he makes the soup in the afternoon before the restaurant opens) 
5 -  False (it´s open from 1 to 11.30, four and a half hours) 
 
Pozn.: Test si můžete sami opravit a oznámkovat (když je odpověď neúplná nebo správná jen 
napůl, dávám „půlbody“ , ty je pak ovšem nutné správně sečíst – zlomky) . 
Klasifikační tabulka: 

32 -29 1 

28 - 23 2 

22 - 13 3 

12 - 7 4 

6 – 0  5 

 
Na rozloučenou s počitatelností: https://www.youtube.com/watch?v=aqQ17mbz6K0 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aqQ17mbz6K0


b) Písničky: 
• Kontrola: Coldplay – The Scientist 
Rozkazovací způsob vyznačen zeleně 
Průběhové časy označeny modře (poznámka: tvary označené fialově jsou sice „ingové“ tvary, 
ale nejsou spojeny s tvarem slovesa to be, takže jde o gerundia, v češtině podstatná jména 
slovesná –  např. běhání)  

 
Come up to meet you, tell you I'm sorry 
You don't know how lovely you are 

 
I had to find you 
Tell you I need you 
Tell you I set you apart 

 
Tell me your secrets 
And ask me your questions 
Oh, let's go back to the start 

 
Running in circles 
Coming up tails 
Heads on a science apart 

 
Nobody said it was easy 
It's such a shame for us to part 
Nobody said it was easy 
No one ever said it would be this hard 

 
Oh, take me back to the start. 

 
I was just guessing 
At numbers and figures 
Pulling the puzzles apart 

 
Questions of science 
Science and progress 
Don't speak as loud as my heart 

 
Tell me you love me 
Come back and haunt me 
Oh, and I rush to the start 

 
Running in circles 
Chasing our tails 
Coming back as we are 

 
Nobody said it was easy 
Oh, it's such a shame for us to part 
Nobody said it was easy 
No one ever said it would be so hard 

 
I'm going back to the start 

 



• Kontrola: Lenka – Everything at once 
 

fox liška 

ox vůl 

hare zajíc 

bear medvěd 

bird pták 

mouse myš 

wolf vlk 

toad ropucha 

whale velryba 

bee včela 

tiger tygr  

 
 

2. Písnička Everything at once - přiřaďte:  
  

1) sly a) silný 

2) strong b) statečný 

3) fast c) tichý 

4) brave d) ostrý 

5) free e) sladký 

6) quiet f) špatný, nesprávný 

7) big g) jasný 

8) sharp h) tvrdý, těžký 

9) deep i) děsivý 

10) sweet j) starý 

11) right k) čistý 

12) wrong l) královský 

13) bright m) teplý 

14) light n) lehký, světlý 

15) hard o) správný, pravý 

16) warm p) hluboký 

17) scary q) velký 

18) royal r) volný, svobodný 

19) old s) rychlý 

20) pure t) prohnaný, lstivý 

 
3. Pozor, nová látka – STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN: 

• nastudovat z pracovního sešitu: str. 76/ 5.1, 5.2 + str. 77/ 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 
• podívat se na video:  https://www.youtube.com/watch?v=w2eo0HduVXA 
• pročíst, nastudovat: https://www.helpforenglish.cz/article/2006080103-stupnovani-

pridavnych-jmen-v-anglictine 
• a teď vyzkoušet: https://www.helpforenglish.cz/article/2006090801-stupnovani-

pridavnych-jmen  
 
Myslím na vás, mějte se hezky.  Těším se, že až se konečně uvidíme zase ve škole, budu vám 

moct všem dát jedničky za pečlivou domácí práci, kterou mi předložíte ke kontrole. See you next 

time.   

https://www.youtube.com/watch?v=w2eo0HduVXA
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080103-stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglictine
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080103-stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglictine
https://www.helpforenglish.cz/article/2006090801-stupnovani-pridavnych-jmen
https://www.helpforenglish.cz/article/2006090801-stupnovani-pridavnych-jmen


Matematika 
Výklad: pracovní sešit str. 149 
 
NELEKNĚTE SE MNOŽSTVÍ TEXTU 
Zapište si jen, poměr, převrácený poměr, postupný poměr a zápis poměru pomocí zlomku. Ostatní 
text jsou návody k úpravám poměrů a řešení úloh. Zapisovat je nemusíte, použijete je v příkladech 
z pracovního sešitu. 
 
K porovnávání čísel nám kromě znamének je větší, je menší slouží také matematické operace. 
Toto porovnávání používáme v běžném životě, nemělo by nám tedy činit potíže. 
 
1. porovnávání rozdílem provádíme odečtením menšího čísla od většího. 
 Př. čísla 80, 120;  120 – 80 = 40 Tedy řekneme:  Číslo 120 je o 40 větší než číslo 80 nebo 
  číslo 80 je o 40 menší než číslo 120. 
2. porovnávání podílem provádíme vydělením většího čísla menším. 
 Př. čísla 80, 120;  120:80 = 1,5 Tedy řekneme:  Číslo 120 je 1,5krát větší než číslo 80 nebo 
  číslo 80 je 1,5krát menší než číslo 120. 
3. porovnávání poměrem provádíme tak, že pouze zapíšeme dělení a správně přečteme. 
 Př. čísla 80, 120;  120 :  80  Čísla jsou v poměru 120 ku  80ti. 
(Toto známe například výsledků basketbalových nebo jiných sportovních zápasů. Tygři Sokolov vyhráli 
nad Lvi Počernice v poměru 120 ku 80ti.) 
 
Poměr: zapisujeme   a : b (á ku bé) 
Číslům a, b říkáme členy poměru. 
Převrácený poměr (k danému poměru) je poměr, který má „přehozeny“ členy poměru. 
 Tedy převrácený poměr k poměru 5 : 4 je poměr 4: 5. 
Postupný poměr je poměr, který má více než dva členy.  Př. 3 : 8 : 5 
 (Z logiky věci k postupnému poměru převrácený zapsat nelze.) 
  
Poměr můžeme libovolně upravovat násobením a dělením jeho členů stejným nenulovým číslem. 
(Stejně jako můžeme krátit nebo rozšiřovat zlomky.) 
 

Př.   50 : 15 =  10 : 3   (dělili jsme 5)     0,5  :  0,8 = 5  :  8   (násobili jsme 10)   
 

 
  
 

 
  

  

  
  
  

  
       

 
Poměr je jiný pohled na dělení, můžeme jej tedy zapsat pomocí zlomku, který je také jiný zápis dělení. 
 

Př.      
 

 
 

 
Rozdělování v daném poměru znamená rozdělit číslo na části. 
Př. Rozdělte 180 Kč Petrovi a Daně v poměru 5 : 4 
 Spočítáme celkový „počet dílků“, na který máme číslo 180 rozdělit  5+4=9 
 Spočítáme, kolik Kč je jeden „dílek“. 180:9=20Kč 
 P : D = 5 :  4 Petr dostane 5 dílků, tedy 5.20=100Kč, Dana 4 dílky, tedy 4.20=80Kč 
 
Změna čísla v daném poměru znamená číslo zvětšit, nebo zmenšit. 
 Zmenšení nastane v případě, že a<b;     Př.  a : b = 3 : 8 
 Zvětšení nastane v případě, že a>b; Př.  a : b = 5 : 4 
 
Př. změňte číslo 280 v poměru 4:7. Znamená číslo 280 4krát zvětšit a zároveň 7krát zmenšit. 
  Tedy jednoduše: 280 . 4 : 7 = 160 
 



Spojování více poměrů v postupný poměr. 
 
Využijeme možnost poměry libovolně krátit, či rozšiřovat. Tedy převedeme je na takový tvar, aby 
společná veličina v obou poměrech byla vyjádřena stejnou číselnou hodnotou. 
 
Př. Ve sklepě jsou jablka, hrušky a broskve. Jablka a hrušky jsou v poměru 4 : 3. Hrušky a broskve jsou 
v poměru 5: 2. V jakém poměru jsou všechny tři druhy ovoce dohromady? V jakém poměru jsou 
jablka a broskve? 
 
 J : H : B 
 4 : 3   U hrušek potřebujeme stejné číslo. Horní poměr tedy vynásobíme  
   5 : 2 pěti a spodní poměr vynásobíme třemi. 
 20 : 15   
   15 : 6 
 20 : 15 : 6 J : H : B = 20 : 15 : 6 
      J : B = 20 : 6 = 10 : 3 
 

Ještě jsme nedělali příklady, kdy známe poměr a číselnou hodnotu některé jeho části.  Postupovat 
budeme obdobně jako při rozdělování čísla v daném poměru. 

 

Př.:  Kolik g hladké mouky přidáme do 600g polohrubé mouky, máme li je smíchat v poměru 3 : 5? 

 H : P = 3 : 5 Polohrubé mouky máme 600g, které tvoří 5 dílků. 
        Jeden dílek je tedy 600 : 5 = 120g. 
        Hladké mouky máme dát 3 dílky, tedy 3 . 120 = 360g. 
 
Cvičení: pracovní sešit str. 150 -155 
 
NELEKNĚTE SE MNOŽSTVÍ PRÁCE V PRACOVNÍM SEŠITU 
Příklady jsou jednoduché, půjdou vám rychle. 
 
Cvičení jsou jednoduchá, měli byste je zvládnout bez nápověd.  
Ale přeci: 154/19 Součet úhlů v trojúhelníku je 180°. 
 154/20 Převeďte 2 kg na gramy. 
 154/21 Převeďte 0,5 kg mouky na gramy. 
 155/23 Převeďte vždy větší jednotku na menší a poměr zkraťte do základního tvaru. 
 155/24 Změňte číslo postupně v poměru 4 : 3 a poté 3 : 1,5. 
 155/25 Kterým z čísel 2, 3, 5, 7 je číslo 679 dělitelné beze zbytku? 
 155/26 Kvádr má každou hranu 4krát. Tedy:   4a + 4b + 4c = 228 mm 
  a + b + c = 57 mm 
  Složte poměry v postupný poměr. 
  Spočítejte celkový počet dílků. 
  Spočítejte velikost jednoho dílku. 
  Spočítejte délky hran. 





 
 
 
 
 
  



Fyzika 

 
 

 

 

 

 

 

 



Na dně moře v hloubce 1,7 km leží bedna tvaru kvádru plná zlata. Hustota truhly se zlatem je 

19300kg/m3. Hmotnost truhly se zlatem je 23 160 kg.* Víko truhly má rozměry 1,5 m a 1m. Hustota 

mořské vody je 1030 kg/m3. 

 

Spočítej:  gravitační sílu působící na truhlu. 

 tlak, který na truhlu v dané hloubce působí. 

 tlakovou sílu, která působí na víko truhly. (Nejdříve spočítej obsah víka. S = a.b) 

 vztlakovou sílu, která působí na truhlu. (Nejdříve spočítej objem truhly V = m:ρ) 

 celkovou sílu působící na truhlu. (Fg – Fvz) 

 

 

*To je přes 23 tun. Zlato je „hrozně“ husté. Až spočítáte objem truhly, uvědomte si, že není příliš 

velká. Představy, jak piráti tahají truhly plné zlata, jsou naprostý nesmysl. 

  



Zeměpis 

 Zeměpis - Austrálie 
 
Odpovědi na otázky s.81 
1. Asi 4700 km. 
2. Závěr...australská pohoří jsou nejnižší ze všech ostatních světadílů / Mt. 
Kosciusko - 2 228m n. m./ 
3. Darling  / ang. miláček 
4. Eyreovo jezero 
5. V jižním mírném podnebném pásu 
6. Z rostlin - blahovičník, z živočichů - ptakopysk, koala,ježura 
7. Vačnatci, žádné původní šelmy, ani kopytníci, většina patří k endemitům. Afrika - 
bohatství rozdílných druhů opic,šelem...atd. 
 
 
Od doby kamenné k mrakodrapům 
 
Historie Austrálie 
- příchod Australců z jihovýchodní Asie 
-17.st. první Evropané v Austrálii 
- příchod svobodných osadníků / rozšiřování chovu ovcí/ 
- Australský svaz v r.1901 
- rozvoj průmyslu 
- další vlna přistěhovalců 
 
Vyspělá země, úředním jazykem je angličtina, hlavní město je Canberra.  
 
Bumerang , tzv. házecí dřevo, jeden ze symbolů Austrálie 
 
 
Doporučuji...Morganová,M.  Poselství z vděčnosti. Praha:Práh,1998 
                        www.cathyfreeman.com.au/. 
 
Zjisti poslední olympiádu v Austrálii. Kolik medaili získali australští sportovci?? 
  

http://www.cathyfreeman.com.au/


Přírodopis 

1.hodina: Přepsat zápis do sešitu (+ překreslit obrázky): 

LIST 

-části:  

 

 

 

 

 

 

 

-žilnatina - v ní cévní svazky 

  -rovnoběžná / rozvětvená 

-stavba listu -spodní strana – průduchy – fce: příjem oxidu uhličitého, výpar vody (při dostatku 
vody jsou průduchy otevřené) 

  -uvnitř- fotosyntéza 

 

 



-typy listů  – podle tvaru čepele 

  -podle postavení listů na stonku 

Překresli nebo nalep do sešitu vytisknuté a vyplň s pomocí učebnice – str.34. 

 

 

2.hodina: Přepsat zápis do sešitu (+ překreslit obrázky): 

ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN 

-NEPOHLAVNÍ = VEGETATIVNÍ  – dělením jedné buňky 

    -z oddělené části rostliny (kořene, stonku)-např.jahodník 

-POHLAVNÍ – základem je oplození (splynutí samčí a samičí pohl.buňky) 

KVĚT 

-krytosemenné rostliny (listnaté stromy, keře, byliny) 

 -pohlavní orgány - tyčinky – pylová zrnka 

    -pestík – vajíčka 

 -opylení = přenos pylu na pestík  



– zajištěno větrem = větrosprašné rostliny, hmyzem = hmyzosprašné rostliny 

-v rámci jednoho květu=samosprašné rostliny, mezi dvěma květy = cizosprašné 
rostliny 

 -oplození – oplozené vajíčko se mění v semeno, semeník v plod, který semeno kryje (chrání) 

 -květ  -oboupohlavný – obsahuje pestík i tyčinky  

-jednopohlavný – obsahuje pestík (samičí květ) nebo tyčinky (samčí květ) 

   -jednodomá rostlina – obsahuje samčí i samičí květy 

   -dvoudomá rostlina-obsahuje jen samčí nebo samičí květy 

-nahosemenné rostliny (jehličnaté stromy, keře) 

 -nemají květy 

 -pohlavní buňky vznikají v šišticích 

 -semena nejsou kryta plodem 

3.hodina:  

Překresli nebo nalep do sešitu pracovní list z následující strany. Na připravené linky doplň slova 
z následující nabídky:  JEDNODOMÁ, DVOUDOMÁ, SAMČÍ, SAMIČÍ, JEDNOPOHLAVNÝ, 
OBOUPOHLAVNÝ, CIZOSPRAŠNÉ, SAMOSPRAŠNÉ   

 

+ OPAKOVAT učivo Jednobuněčné organizmy (Bakterie až Prvoci) -blíží se testík   !!! 



 



Dějepis 

1. Text přečíst, vytisknout, nalepit (opsat) do sešitu.  

2. Do 3. 4. mi zaslat odpovědi na otázky, které máte u jednotlivých panovníků 

3. Seznam se s pověstí o lazebnice Zuzaně. Stručně napiš a pošli  

 

 

 

Jan Lucemburský 

- Vyrůstal na francouzském královském dvoře a byl zvyklý na svrchovanou moc 

- Těžko se vyrovnával s tím, že česká šlechta chtěla svůj podíl na moci 

- Neustále střety s českou šlechtou 

- Nevydařené manželství s hrdou a tvrdohlavou Eliškou Přemyslovnou →ztratil zájem o vnitřní 

záležitosti Českého království 

- Čas trávil v cizině, správa země v rukou mocných šlechticů 

- Účastnil se mnoha válečných tažení, zápasil na turnajích 

- Díky tomu v Čechách přezdívka „Král cizinec“ 

- Dokázal zasahovat do evropské politiky „Král diplomat“ 

- Nejen válečník, ale také schopný politik 

- Rozšířil České království o Chebsko, Lužici a část Slezska 

- Toužil získat korunu Svaté říše římské (nezdařeno) 

- Padl v bitvě u Kresčaku – první velká bitva stoleté války 

 



 

 

Otázky: k procvičení 

1. Proč se z Jana Lucemburského stal „král cizinec“ 

2. Co důležitého pro České země Jan Lucemburský vykonal? 

3. Zjisti, na čí straně bojoval Jan v bitvě u Kresčaku 

 

 

 

 

 



Karel IV. 

- Nejstarší syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského 

- V sedmi letech odvezen otcem z Čech  

- Vyrůstal na francouzském dvoře 

- Po svém strýčkovi přijal jméno Karel 

- Získal zde vytříbené vzdělání – čtení psaní, cizí jazyky – češtinu zapomněl, učil se ji po návratu do 

Čech 

- České země miloval – vyčítáno Němci „Čechům otcem, Němcům otčímem“ 

- 1334 markrabě moravský 

- 1344pražské biskupství povýšil na arcibiskupství  

- První pražský arcibiskup rádce a přítel Arnošt z Pardubic 

- 1346 králem Svaté říše římské 

- Po Janově smrti, českým králem → ke korunovaci nechal vytvořit novou královskou korunu, 

nazývaná svatováclavská (do dnes je součástí státního pokladu) 

- Pro české i říšské klenoty nechal vybudovat hrad Karlštejn 

- Dále nechal postavit Karlům most, Nové Město pražské – největší náměstí v Evropě – Karlovo 

náměstí, královský palác, zahájena stavba katedrály sv. Víta, založení pražské univerzity 

- Rozšíření Českého království – ne však válkami – jednáním, koupěmi, sňatky 

- země Koruny české – České Království, Moravské markrabství, Slezsko, Horní  a Dolní Lužice, 

Braniborsko… 

- 1355 korunován císařem 

- 1378 zemřel 

- Při pohřebním obřadu ho řečník nazval Otcem vlasti 

 



 

Otázky  k procvičení 

1. Které panovnické tituly Karel IV. Získal?  

2. Co všechno Karel IV.  pro české země vykonal? Co ty osobně pokládáš za nejdůležitější a proč 

3. Čeho významného Karel dosáhl v rámci zahraniční politiky 

4. Zopakuj si, co víš o papežském schizmatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Václav IV.  

- Syn Karla IV.  

- Narodil se Karlovi až v pozdním věku 

- Ve dvou letech Václav korunován českým králem 

- V patnácti letech král Svaté říše římské 

- Od dětství se učil vládnou, nucen otcem k účasti na státních jednání 

- V sedmi letech musel předsedat zemskému sněmu 

- Získal tak pravděpodobně nechuť k vladařským povinnostem 

- Na počátku jeho vlády morová epidemie 

- Zemřelo mnoho lidí 

- Slábly výnosy kutnohorských stříbrných dolů 

- Značné hospodářské potíže 

- Nespokojenost v zemi 

- Spor s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna 

- Spor o větší politickou moc církve 

- Vyvrcholení sporu: Václav dal zatknout a  mučit  jeho nejbližšího spolupracovníka Jana 

z Nepomuku – nepřežil – později vzniká legenda o svatém Janu Nepomuckém 

- Nespokojenost šlechty 

- Šlechta dala krále zatknout a uvěznit ve snaze ho přimět vládnout nebo aby předal šlechtě větší 

část moci 

- Hledal důvěrníky mezi měšťany 

- Musel řešit papežské schizma – o záležitost se nestaral, nevydal se ani do Říma na korunovaci 

- 1400 sesazen z říšského trůnu – důvody: líný, nevhodný pro potřeby říše 

Otázky k procvičení 

1. Proč nebyl Václav dobrým panovníkem? Vedly k tomu i jiné důvody než jeho vlastnosti, 

schopnosti a chování 

2. S kým měl Václav v českých zemích největší problémy? 

3. Co pokládáte v období vlády Václava  IV. za nejdůležitější a proč? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Občanská výchova 
 
Naše potřeby / učebnice s. 54 -55/ 
 
Každý člověk něco potřebuje- od těch, které souvisejí se zachováním jeho života, až po 
potřeby vzdělávání, seberealizace,.... 
Základní potřeby /primární/ jsou nezbytné pro zachování našeho života. Další potřeby  jsou 
spjaté se začleněním člověka do společnosti. 
Každý člověk má různé potřeby. Potřeby jsou odlišné i v různých kulturách. 
 
Pojmy: statky,služby 
 
 
Pracuj s učebnicí: otázky na s. 55/ 4 krát ? /. Vypracuj písemně !! 
 
Mít nebo být? / s. 56 - 57/ 
 Životní úroveň se stále vyvijí a je odlišná. Někdy i člověk na pokraji bídy může žít bohatším 
životem než milionář. 
  
Životní úroveň  - podmínky života rodiny, domácnosti, které ovlivňují  její životní styl a 
postavení ve společnosti. 
 
úkol na str. 56 - Vypiš do sešitu...Vycházej ze svého reálného každodenního života. 


